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 إذ تتميز بتفاقم كبري ابلرغم من،تعد قضااي البيئة من أهم القضااي اليت تشغل اجملتمعات اليوم على اختالفها
 ولعل حتقيق ما يعرف ابلرتبية البيئية،احملاوالت املستمرة دوليا وإقليميا وحمليا إلجياد احللول للحد من املشكالت البيئية
.للمواطن هو أهم هذه احللول ألهنا تبني له طرق التعامل احلسن مع البيئة وكيفية احملافظة عليها
 وهذا من خالل ما،وملا كانت وسائل الرتبية البيئية خمتلفة ومتعددة فإن اإلعالم يؤدي دور كبري يف هذا اجملال
يعرف ابإلعالم البيئي الذي يعمل على إحاطة اجلمهور ابلرسالة اإلعالمية البيئية مبختلف الوسائط سواء التقليدية
.واجلديدة
هلذا جاءت هذه الورقة البحثية لتسلط الضوء على دور شبكات التواصل االجتماعي كإحدى تطبيقات اإلعالم
 من خالل دراسة على عينة من متابعي صفحة من صفحات اجلمعيات النشطة يف البيئة،اجلديد يف الرتبية البيئية للمواطن
.على الصعيد احمللي
 فيسبوك، الرتبية البيئية، شبكات التواصل االجتماعي، القضااي البيئية، اإلعالم اجلديد:الكلمات املفتاحية

ABSTRACT:
Environmental issues are one of the most important issues facing today's societies,
which are characterized by great aggravation, despite the continuous attempts at the
international, regional and local levels to find solutions to reduce environmental
problems, the achievement of what is known as the environmental education of the
citizen is the most important solutions because it shows him ways to deal well with
the environment and how to preserve on it.
As the means of environmental education are different , the media plays a
major role in this field and this is through the knowledge of environmental media,
which works to inform the public of the environmental media message of various
media, whether traditional or new.
Therefore, this paper aims to highlight the role of social networks as one of the
new media applications in the environmental education of the citizen through a study
of a sample of the followers of a page of associations active in the environment at the
local level.
Keywords: new media, environmental issues, social networks, environmental
education, Facebook
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مقدمة
إن اإلنسان ويف سبيل حتقيق وتلبية رغباته وحاجاته املستمرة يتسبب يف كل مرة أبضرار بيئية سواء على البيئة املائية أو
الربية أو اجلوية ،لذا فهو حمور اغلب مشكالت البيئة ،ويف ظل نقص الوعي البيئي لدى معظم أفراد اجلمهور فانه مطلوب
من اهليئات املختصة أن تعمل على خلق الوعي مبختلف الوسائل اإلعالمية واالتصالية من خالل بث رسائل تعليمية عن
ما جيب أن يكون جتاه البيئة ،لذا فهي حباجة اليوم إىل االستفادة من الوسائط اإلعالمية اجلديدة واليت ظهرت مع التطور
الكبري يف تكنولوجيا اإلعالم واالتصال يف القرن 21م ،ويف مقدمتها شبكات التواصل االجتماعي من خالل الصفحات
البيئية حبيث ميكن أن تؤدي دورا فعاال يف تغيري السلوكيات السلبية جتاه البيئة وإكساهبم قيما بيئية اجيابية تستهدف محاية
البيئة .وهنا يتجلى بشدة مفهوم الرتبية البيئية وأمهيتها عرب هذه الوسائط ،وهذا ما حنن بصدد معاجلته من خالل :التعريف
مبفهومي الرتبية البيئية وشبكات التواصل االجتماعي ،اإلعالم البيئي وأمهيته وواقعه يف اجلزائر مث الدراسة امليدانية حول دور
هذه الشبكات ممثلة يف موقع"فيسبوك" يف الرتبية البيئية ابلتطبيق على عينة من املتابعني ألحد الصفحات البيئية النشطة
يف والية جيجل.
أوال.منهجية الدراسة
 .1إشكالية الدراسة:
تعترب البيئة احمليط الذي يكفل الوجود اإلنساين وابقي الكائنات احلية ،ولكي يضمن اإلنسان احلياة يف بيئة
نظيفة وصحية وجب عليه احملافظة عليها  ،ابعتباره الفاعل املهم فيها ،خاصة مع ارتباط نشاطاته ابلتطور التكنولوجي،
والتصنيع االقتصادي ،ما أنتج ظواهر غري صحية ،وسلوكيات خاطئة يف كيفية التعامل مع حميطه ،هذا األمر الذي
يتطلب تضافر اجلهود من قبل خمتلف مؤسسات اجملتمع سواء كانت مؤسسات عمومية أو جمتمع مدين ،مدرسة أو
مسجد أو مجعية أو مؤسسة إعالمية يف نشر الوعي البيئي وطرق التعامل الصحيح جتاه احمليط.
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هلذا فوسائل اإلعالم ميكن أن تلعب دورا كبريا يف جمال التوعية البيئية ابعتبار أهنا قد أثبتت جدارهتا يف التأثري املعريف
والسلوكي يف جماالت وقضااي عدة ،وهذا يتحقق من خالل اإلعالم البيئي سواء املكتوب أو املرئي واملسموع أو
االلكرتوين ،فهو يزيد من درجة الوعي البيئي من خالل تقدمي الرسائل اإلقناعية ابلصوت أو النص أو الصورة أو الكل
معا مبا يعرف ابلوسائط املتعددة واليت تعد أهم ميزة لإلعالم واالتصال اليوم يف عصر الوسائط الرقمية التفاعلية.
فالتطور التكنولوجي اليوم على مستوى وسائل اإلعالم واالتصال ،بظهور تطبيقات إلكرتونية تعددت استخداماهتا
وتزايد مستعملوها من مجيع الفئات واألعمار ،حتت مسمى وسائط اإلعالم اجلديد ،واليت تعد شبكات التواصل
االجتماعي أمهها وأكثرها انتشارا ،وأقواها أتثريا يف خمتلف القضااي ،هذه الشبكات اليت أعطت فرصا متساوية لألفراد
لالتصال والتفاعل فيما بينهم ،ومجعت ذوي االهتمامات املشرتكة لتبادل األفكار واملعلومات املختلفة ،وهذا ما دفع
الناشطني يف اجملال البيئي بدورهم إىل استغالل هذه الوسائط للقيام ابألنشطة االتصالية البيئية ،هدفها التوعية البيئية من
اجل التغيري ،خاصة يف ظل سهولة الوصول للجماهري يف أي زمان ومكان ،والتواجد املستمر لألفراد على شبكة
االنرتنت.
واستنادا ملا سبق ،سنحاول اإلجابة عن اإلشكالية يف هذه الدراسة ،من خالل طرح التساؤل التايل :ما دور الفيسبوك
كأحد شبكات التواصل االجتماعي يف الرتبية البيئية؟
 .2أمهية الدراسة:
تعاين الدول النامية من جمموعة من املشكالت اليت ميكن أن يطلق عليها اسم مشكالت النمو احلضري واليت تتمثل يف
الغالب يف ضعف الوعي الصحي واخنفاض مستوى النظافة وغريها من املشكالت اليت ال ميكن أن حتل إال بتوافر قدر
كاف ودرجة عالية من الوعي لدى كافة املواطنني(عاطف عديل العبد وهنى عاطف العبد :2007 ،ص.)67
هلذا تنبع أمهية الدراسة من أمهية املوضوع بشقيه؛ فاألول املتعلق ابلبيئة ومشكالهتا ،خاصة ما عرفته من تدهور بيئي
وهنب واستنزاف لثرواهتا ،ما استدعى اهتماما من قبل املؤسسات الرمسية الدولية والوطنية ،وكذا مؤسسات اجملتمع احمللي،
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والثاين املتعلق بشبكات التواصل االجتماعي ،انطالقا من تزايد دورها وقوة أتثريها مبختلف اجملاالت ،هلذا فالدراسة أتت
لتسلط الضوء على وسيلة من وسائل اإلعالم اجلديد اليت ميكن أن يكون هلا مسامهة يف معاجلة قضااي البيئة والتحسيس
هبا ،واحلد ولو جبزء قليل من السلوكيات السلبية للمواطنني جتاهها.
 .3أهداف الدراسة:
 الوقوف على الدور الذي ميكن أن تؤديه شبكات التواصل االجتماعي (فيسبوك) ابعتبارها أكثر التطبيقاتاستخداما ،واليت ميكن استخدامها خلدمة قضااي البيئة.
 الكشف عن أهم األساليب اليت جتعل من "فيسبوك" وسيلة فعالة يف تعديل سلوك اجلمهور جتاه البيئة. حماولة قياس مدى وعي اجلمهور اإللكرتوين ابملشكالت والقضااي البيئية. .4مفاهيم الدراسة والتعاريف اإلجرائية:
 اإلعالم البيئي:هو ذلك اإلعالم الذي يعرب عن القضااي البيئية وأبعادها وخطورهتا ،يكون ذو تعبري موضوعي ،ويقوم على استخدام
كافة وسائل اإلعالم يف إيصال املعلومات واحلقائق واآلراء بقضااي البيئة ،وهذا من أجل تنمية الوعي البيئي لدى صانعي
القرار (مسعودان نسمة :2015 ،ص.)359
فوظائف وسائل اإلعالم حسب"ولرب شرام" أهنا تستطيع أن تركز انتباه املتلقني على األحداث اهلامة ،ولعل املغزى
الكامن يف هذه الوظيفة عند "شرام" أن انتباه اجلمهور ميكن أن يظل مركزا على التنمية إذ ميكن أن يوجه االهتمام من
حني حلني إىل عادة جديدة أو سلوك جديد (إبراهيم بعزيز :2007،ص.)5
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 شبكات التواصل االجتماعي:اصطالحا
هي مواقع الكرتونية مبنية على أسس معينة متكن الناس من التعبري عن أنفسهم والتعرف على أشخاص آخرين
يشاركوهنم االهتمامات نفسها ،وتعد مواقع مثل :فيسبوك وتويرت وانستغرام من املعروفة حاليا ،واهلدف من استخدامها هو
ربط الناس بعضهم البعض ومتابعة آخر األخبار وغري ذلك (شفيقة مهري :2016 ،ص.)6
وهي" :منظومة من الشبكات اإللكرتونية اليت تسمح للمشرتك فيها إبنشاء حساب خاص به ،ومن مث ربطه من خالل
نظام اجتماعي إلكرتوين مع أعضاء آخرين هلم نفس االهتمامات واهلواايت أو مجعه مع أصدقاء اجلامعة أو الثانوية،
وتصنف هذه املواقع ضمن مواقع اجليل الثاين للويب (ويب  ،)2.0ومسيت اجتماعية ألهنا أتت من مفهوم بناء
اجملتمعات...،ومن خالهلا يتعرف املستخدم على أشخاص لديهم اهتمامات مشرتكة" (حممد إبراهيم عيد:2001 ،
ص ،)111وهي من أشهر املواقع وأكثرها استخداما ملا تقدمه من خدمات ،ويتم فيها اجتماع ذوي االهتمامات
املشرتكة من أجل تبادل األفكار واملعلومات ،يدردشون وينشرون أخبارا هتم جمتمعاهتم الذي قد يتسم بكونه طائفيا أو
دينيا أو علميا (وائل مبارك خضر فضل هللا :2010 ،ص.)6
إجرائيا
هي مواقع الكرتونية جتمع ذوي االهتمامات ابلقضااي البيئية من أفراد ومؤسسات من خالل الصفحات البيئية اليت تعمل
على خلق الوعي واملعرفة لدى املواطنني جتاه البيئة ،من خالل التعريف بقضااي ومشكالت البيئة وحتفيزه على احملافظة
عليها،وخنص ابلذكر صفحة مجعية محاية البيئة والتنمية املستدامة على موقع فيسبوك.
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 الرتبية البيئية:اصطالحا
هي اجلهود اليت تبذ هلا اهليئات واملؤسسات الرمسية وغري الرمسية يف توفري قدر من الوعي البيئي لكافة املواطنني ،حبيث
يكون هذا الوعي إسهاما مباشرا يف توجيه سلوك األفراد حنو احملافظة على بيئاهتم الطبيعية بشىت الوسائل اليت متكنهم من
ذلك (فتيحة طويل :2013 ،ص.)16
وهي":عملية تكوين القيم واالجتاهات واملهارات واملدركات الالزمة ،لفهم وتقدير العالقات املعقدة اليت تربط اإلنسان
وحضارته ابلبيئة والختاذ القرارات املناسبة املتصلة بنوعية البيئة ،وحل املشكالت القائمة ،والعمل على منع ظهور
مشكالت بيئية جديدة" (سعود راتب.)2014 ،
عرفتها أيضا جامعة "اليوين األمريكية" أبهنا :منط من الرتبية يهدف إىل معرفة القيم وتوضيح املفاهيم وتنمية املهارات
الالزمة لفهم وتقدير العالقات اليت تربط بني اإلنسان وبيئته (كاظم املقدادي :2006 ،ص.)11
إجرائيا
هي خمتلف القيم واملبادئ واملعارف والسلوكيات اليت جيب أن يكتسبها الفرد يف كيفية التعامل جتاه بيئته ،وهذا يتأتى
من خالل التعرض ملضامني اإلعالم واالتصال البيئي عرب الوسائط املختلفة ،ليتكون يف األخري السلوك البيئي االجيايب.
 فيسبوك:الفيسبوك أو كتاب الوجوه ابللغة العربية :هو موقع من مواقع الشبكات االجتماعية يتيح لألشخاص العاديني أو
االعتباريني (املؤسسات) االتصال مع أشخاص آخرين ضمن نطاق ذلك املوقع أو التواصل مع مواقع أخرى ،وقد حتول
املوقع من جمرد مكان لعرض الصور الشخصية والتواصل مع األصدقاء والعائلة إىل قناة تواصل بني اجملتمعات االلكرتونية،
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ومنربا لعرض األفكار وتكوين جتمعات الكرتونية ليتعدى موقع فيسبوك وظيفته االتصالية إىل موقع متعدد األغراض (خالد
غسان يوسف املقدادي :2013 ،ص.)34
 .5الدراسات السابقة:
دراسة بعنوان :دور وسائل اإلعالم االجتماعية يف التوعية البيئية لطالب البكالوريوس يف جامعة السليمانية ،العراق
(مروان رحيم وجوان جالل الدين)2010 ،
هدفت الدراسة إىل التحقق من دور وسائل اإلعالم االجتماعية (شبكات التواصل االجتماعي) يف الوعي البيئي
لطالب املرحلة اجلامعية ،استخدمت يف ذلك أداة االستبيان وعينة قصدية من طالب املرحلة اجلامعية يف قسم اإلعالم
جبامعة السليمانية مقدرة بـ 296مفردة ،وأظهرت الدراسة ما يلي:
 زايدة الوعي البيئي حيتل املرتبة الرابعة ضمن اهتمامات الطالب الستخدامهم شبكات التواصل االجتماعي. يستخدم الطالب التعليقات والرسائل واندرا ما يستخدمون زر املشاركة ملشاركة املضامني اإلعالمية. وسائل التواصل االجتماعي هلا أتثري متواضع لزايدة الوعي البيئي.دراسة بعنوان :آاثر وسائل اإلعالم االجتماعية على سلوك محاية البيئة لدى اجلمهور
))Rochandel Arbatani and others, 2014
هدفت الدراسة إىل التعرف على أتثري وسائل التواصل االجتماعي على اجلمهور جتاه محاية البيئة وواقع املشاركة يف
حتسني أوضاع البيئة ،وقد اعتمدت الدراسة على عينة قصدية ملنضمني إىل اجملموعات البيئية اليت يدور جل اهتمامها
حول محاية البيئة ،وقد توصلت الدراسة إىل:
 -املعلومات املقدمة يف مواقع التواصل االجتماعي غريت موقف اجلمهور حنو ضرورة محاية البيئة.
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 عرب اجلمهور عرب الشبكات االجتماعية عن تعاطفهم الشديد عن الضرر الذي حلق ابلبيئة. اجلماهري على استعداد الختاذ تدابري بيئية حلماية البيئة. أصبحت اجلماهري أكثر مسؤولية من حيث السلوك البيئي وهذا يظهر يف بعض املمارسات االجيابية. زايدة رغبة اجلمهور يف توفري التمويل لدعم وإصالح ما مت إفساده.دراسة بعنوان :اإلعالم البيئي االلكرتوين عرب موقع فيسبوك ودوره يف حتقيق التنمية املستدامة (مهري شفيقة،
)2016
تناولت الدراسة اإلعالم البيئي االلكرتوين عرب موقع فيسبوك كوسيلة هامة وفعالة يف نشر ثقافة التنمية املستدامة عرب
رصد واستطالع مناذج الصفحات البيئية واجلمعيات النشطة مبوقع فيسبوك كنموذج لإلعالم االجتماعي البيئي االلكرتوين
مستخدمة املنهج الوصفي التحليلي وأدايت املالحظة يف تتبع مخس صفحات بيئية اختريت بطريقة قصدية عرب نفس
املوقع والناشطني فيها ،واملقابلة مع عينة من الناشطني البيئيني بـخمس جمموعات بيئية مبوقع فيسبوك ،وتوصلت
الدراسة إىل:
 قلة اهتمام املستخدمني العامني من األفراد بقضااي البيئة على موقع فيسبوك إذ ال تتعدى الضغط على إعجاب فقط. اغلب املعلومات البيئية عرب الصفحات البيئية هي تقنية غامضة نشرت بدون تبسيطها للقارئ وحتليلها. ضعف االهتمام أبنشطة الرتبية البيئية ماعدا يف إطار مناسبايت كعرض أنشطة التشجري. -من بني معوقات استخدام الفيسبوك يف التوعية البيئية هي ضعف االهتمام ابلبيئة من طرف املستخدمني.
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دراسة بعنوان :فاعلية استخدام اإلعالم البديل يف تنمية املواطنة البيئية لدى جمموعة من الشباب (هبة عبد العزيز
أبو سريع إمام)
هتدف الدراسة إىل التعرف على فاعلية منوذج اإلعالم البديل (فيسبوك) يف تنمية املواطنة البيئية لدى جمموعة من الشباب،
وهذا نظرا لوجود تقنيات جديدة يف جماالت االتصال ،هلذا استخدمت الباحثة املنهج شبه التجرييب ودراسة استطالعية
للصفحات واجملموعات البيئية على موقع فيسبوك يف مصر واليت زاد عددها على .100
تكونت عينة الدراسة من  60شاب وشابة مقسمني إىل  3جمموعات :اجملموعة املستخدمة للصفحات واجملموعات
املستخدمة للمجموعات واجملموعة الضابطة ،وقد أظهرت الدراسة:
 فاعلية اإلعالم البديل (موقع فيسبوك) يف تنمية املواطنة البيئية لدى الشباب مقارنة بوسائل اإلعالم التقليدي. فاعلية استخدام الصفحات البيئية أكثر من اجملموعات البيئية يف تنمية املواطنة البيئية.دراسة بعنوان :دور اإلعالم اجلديد يف زايدة الوعي البيئي(فيسبوك منوذجا) :حتليل حمتوى رؤى شباب مدينة
األغواط (علي بوخلخال وسعيدة زيزاح)2016 ،
تدور إشكالية الدراسة حول دور مواقع التواصل االجتماعي يف زايدة الوعي البيئي لدى الشباب اجلزائري ،وقد مت ربطه
مبتغريات أخرى أمهها :مقدار املتابعة والتفاعل ،مقدار طرح القضااي واملوضوعات البيئية والفرتة الزمنية للعضوية.
استخدمت الدراسة منهج حتليل احملتوى وأداة املقابلة ابالستمارة على عينة عرضية من مدينة األغواط واملقدرة بـ 60فرد
وخلصت الدراسة إىل:
 وجود أتثري معترب للقضااي واملوضوعات البيئية املطروحة يف موقع فيسبوك والتفاعل معها يف حتسني الوعي البيئي لدىالشباب ،حيث بلغت نسبة متابعة الصفحات البيئية  ،%36.66أما مستوى الثقة يف املواضيع املنشورة اليت تتعلق
ابلبيئة فوصلت إىل نسبة مطلقة.%100
50

 .6منهج الدراسة:
تندرج هذه الدراسة ضمن البحوث الوصفية اليت "تستهدف تصوير وحتليل وتقومي خصائص جمموعة معينة أو موقف
معني يغلب عليه صفة التحديد...وذلك هبدف احلصول على معلومات كافية ودقيقة عنها "(مسري حممد حسني ،
 :1999ص )131أي أن اهلدف من هذه البحوث الوصفية هو تشخيص احلاالت الواقعية كما هي دومنا تدخل،
وذلك خدمة لألهداف املتوخاة من الدراسة من حيث حتليل العينة ،واخلروج بنتائج ميكن تعميمها على احلاالت املشاهبة،
ويف ظروف مشاهبة .ويعد املنهج الوصفي هو املنهج املعتمد يف الدراسة ،من خالل حماولة وصف الدور الذي يقوم به
موقع التواصل االجتماعي فيسبوك ،يف العمل البيئي من خالل الرتبية البيئية للمواطن ،جبمع بياانت عن طبيعة هذا الدور
ومدى جناعته لدى املتلقي أو مستخدم هذه الوسيلة اإلعالمية.
وملا كان هذا املنهج يقوم على وصف الظاهرة وعناصرها وعالقاهتا يف وضعها الراهن للوصول إىل نتائج تفسر العالقة
بني املتغريات (مسري حممد حسني ،1991،ص ،)87فإن الدراسة ستقوم بوصف العالقة بني شبكات التواصل
االجتماعي (فيسبوك) ومستخدميها يف إطار عملية ووظيفة الرتبية البيئية ،وذلك لقياس أهم املؤشرات اليت تسهم يف
استخالص النتائج.
 .7جمتمع الدراسة و عينتها وأداهتا:
تعىن هذه الدراسة مبتصفحي ومتابعي صفحة مجعية البيئة والتنمية املستدامة" الناشطة على مستوى والية جيجل،
والذي يُقدر عددهم بـ ،415وهلذا مت االعتماد على العينة القصدية اليت تعترب نوعا من العينات غري االحتمالية ،واليت
يقوم فيها الباحث ابختيار مفرداهتا بطريقة حتكمية تبعا ملا يراه من مسات تتوفر يف هذه املفردات ،واليت ختدم أهداف
البحث (أمحد بن مرسلي :2005 ،ص ،)686فمن خالل املالحظة ملدة معتربة هلذه الصفحة وجدان أن هناك بعض
املفردات أكثر نشا طا وتفاعال بصفة منتظمة ،ما يدل على االهتمام الفعلي هلذه املفردات بقضااي البيئة اليت تطرحها
الصفحة ،ما من شأنه أن يعطي نتائج أكثر دقة وخدمة ألهداف البحث.
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كما مت اختيار وبطريقة قصدية الصفحة اخلاصة إبحدى اجلمعيات النشطة يف اجملال البيئي "صفحة مجعية البيئة
والتنمية املستدامة" ،الناشطة على مستوى والية جيجل ،واليت متلك  415متابع وهتتم بنشر خمتلف القضااي واملشكالت
البيئية حمليا ،وذلك نتيجة لكرب عدد متابعيها ،وحتيني صفحتها ،ونشاطاهتا املتنوعة.
ومت اختيار نسبة  %10من جمموع اإلمجايل ليكون العدد املثايل للعينة هو  41مفردة.
أما األداة املستخدمة يف الدراسة فقد مت االعتماد على أداة االستبيان ،واليت تعد وسيلة من وسائل مجع املادة العلمية
يف الدراسات اليت تتطلب التعرف على آراء ومواقف واجتاهات جمموعة من الناس ،ابإلضافة للتعرف على الواقع
االجتماعي.
حتتوي االستمارة على احملاور التالية:
احملور األول :خاص ابلبياانت األولية.
احملور الثاين :خاص بعادات وأمناط استخدام موقع التواصل االجتماعي فيسبوك.
احملور الثالث :خاص ابلصفحة املخصصة للدراسة (صفحة محاية البيئة والتنمية املستدامة) وتفاعل اجلمهور معها.
احملور الرابع :خاص بقياس العالقة بني مضمون صفحة الدراسة والرتبية البيئية.
اثنيا .اجلانب النظري للدراسة
 .1أتثري شبكات التواصل االجتماعي على البيئة:
يشمل مخسة جماالت مهمة تؤثر فيها وسائل اإلعالم االجتماعية على البيئة) Shannon Dosemagen( :
 قدرة املنظمات على استخدام "احلشد" املتصل بدرجة عالية من خالل وسائل اإلعالم االجتماعية ،لدعم ونشرالرسائل البيئية يف شكل سريع وديناميكي
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 دفعت وسائل اإلعالم االجتماعية صعود الناشط املستقل ،إذ يستخدم األفراد فيسبوك وتويرت كمنابر لتبادلنظرا ألن
قصصهم الشخصية وتوفري مصادر ووسائط جديدة مستقلة أو بديلة مت التقاطها من قبل جمتمعاهتمً .
األشخاص ينظرون اآلن إىل تيارات الوسائط االجتماعية ابعتبارها املصادر األساسية لألخبار واملعلومات.
 على غرار أجهزة االستشعار عن بعد وتطوير التطبيقات ،فإن نظام حتديد املوقع اجلغرايف يف وسائل اإلعالماالجتماعية مثل

 Instagramو  Twitterقد خلقت طريقة ملشاركة الناس القصص حول بيئاهتم احمللية

وربطهم مبواضيع بيئية أكرب ،ومن األمثلة على ذلك صور األشخاص بوضع العالمات اجلغرافية يف اجلفاف يف والية
كاليفورنيا يف عام  2015واليت كانت قريبة من الناحية اجلغرافية.
 .2اإلعالم البيئي يف اجلزائر وحتدايته:
عموما فان اإلعالم البيئي يف اجلزائر تواجهه جمموعة من التحدايت أمهها (ملني مهاش و آخرون:)2017،
▪ غياب سياسة إعالمية واضحة تعمل على التنسيق بني السلطات املعنية حلماية البيئة ،اجلمعيات البيئية ووسائل
اإلعالم لرتتيب األولوايت البيئية اليت على أساسها تبىن إسرتاتيجية بيئية مستمدة من الواقع اجلزائري.
▪ غياب الكوادر اإلعالمية املؤهلة القادرة على تناول البيئة ومشكالهتا ،حيث ختلو أكثر وسائل اإلعالم من احملررين
املختصني يف قضااي البيئة ،انهيك عن عدم امتالك القدرة على صياغة اخلطاب اإلعالمي املالئم هلا.
▪ غياب التبادل املعريف بني املشرفني على الصفحات البيئية واخلرباء واجلمعيات النشطة ،األمر الذي ينتج عنه أحياان
معاجلة سطحية لقضااي البيئة ،وغياب بنك معلومات األمر الذي يؤدي إىل عدم وجود إطار معريف حقيقي للبيئة يف
وسائل اإلعالم ،فمعظم اإلعالميني ال يعرفون ما هي القطاعات املندرجة حتت البيئة ،وال يستطيعون متييز مدى
ارتباط العديد من القطاعات التنموية بقضااي البيئة.
▪ غياب استطالعات الرأي اليت حتدد مستوايت الوعي البيئي لدى الشرائح املختلفة للجمهور العام والنوعي ،واليت
تساعد يف رسم السياسة اإلعالمية اخلاصة ابلبيئة.
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هلذا فهي حباجة إىل اهتمام من طرف مجيع األطراف ،خاصة يف ظل عدم حصوهلا على مكانة مرموقة يف األنظمة
التعليمية ،ابإلضافة لنقص عمليات تعزيزها يف اجملتمع احمللي.
اثلثا .عرض البياانت وتفسريها
عادات تصفح اجلمهور

التكرار

النسبة املئوية

دائما

29

70.73

أحياان

12

29.26

اندرا

/

/

اجملموع

41

100

جدول رقم ( :)1ميثل عادات تصفح اجلمهور لصفحة محاية البيئة والتنمية املستدامة
تظهر النتائج املبينة يف اجلدول رقم ( ) 1التصفح الدائم لغالبية مفردات العينة لصفحة محاية البيئة والتنمية املستدامة
وهذا ما تؤكده نسبة  %70.73يف حني يتصفح  %29.26موقع فيسبوك يف بعض األحيان ،وهذا يعين أن مفردات
العينة هتتم ابلقضااي البيئية وحترص على متابعة مستجدات املشكالت البيئية وحلوهلا ،إذا ما قارانها ابهتمامات الشباب
احلالية واليت اندرا ما تتجه حنو القضااي البيئية خاصة وان هناك قضااي أخرى ،ابإلضافة كذلك إىل وجود وعي لدى هذه
الفئة إذا علمنا أن اكرب نسبة منهم هي من فئة اجلامعيني.
التفاعل

التكرار

النسبة املئوية

نعم

41

100

ال

/

/

اجملموع

41

100

جدول رقم ( :)2ميثل التفاعل مع مضمون صفحة محاية البيئة والتنمية املستدامة
جاءت كل نتائج اجلدول ( )2بنسبة  %100لتبني أن كل العينة تتفاعل مع مضمون صفحة محاية البيئة والتنمية
املستدامة ،وهذا يدل على أن مجهور الصفحة مهتم ونشط وله تغذية عكسية متنوعة األشكال ،كما أن التفاعل من
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شانه أن ينمي النقاش وتبادل األفكار البناءة ،وهذا من شانه أن يساعد على حتقيق أهداف الوعي والرتبية البيئية اليت
تعمل ألجلها الصفحات البيئية ،ألن أي نقاش قد يؤدي إىل تغيري الفكر والسلوك خاصة إذا كان مقنعا.
اإلجابة

التكرار

النسبة املئوية

نعم

36

87.80

ال

5

12.19

اجملموع

41

100

جدول رقم( :)3ميثل مدى مسامهة صفحة محاية البيئة والتنمية املستدامة يف زايدة درجة الوعي بقضااي البيئة
تربز نتائج اجلدول رقم ( )3أن  %87.80من العينة ترى أن صفحة محاية البيئة والتنمية املستدامة قد زادت من
درجة الوعي لديهم بقضااي البيئة بينما فندت نسبة  %12.19وجود ذلك ،وملا كانت النسبة األكرب تؤكد ذلك فان هذا
انعكاس على فعالية وأتثري مضامني الصفحة خاصة وأهنا تعتمد يف مادهتا اإلعالمية على خمتلف الوسائط املتعددة،
فتشكيل الوعي يف أي قضية هو نقطة البداية واحلياة هلا على اعتبار أن كل قضية حتتاج إىل املعرفة ،وعندما يتوفر الوعي
ينعكس ذلك على السلوك ،خاصة وأن املشكالت البيئية حتتاج إىل التوعية الدائمة.
طرق تشكيل الوعي

التكرار

النسبة املئوية

التعريف ابملشكلة البيئية

12

33.33

توفري حلول لكيفية معاجلة املشكلة البيئية

12

33.33

إظهار السلوك االجيايب حنو البيئة

12

33.33

اجملموع

36

100

جدول رقم ( )4ميثل طرق تشكيل الوعي (اتبع للجدول السابق )
يوضح اجلدول رقم ( )4أن النسب متساوية بني طرق تشكيل الوعي وهذا بنسبة  ،%33.33وهذا ما يبني أن
الصفحة مل تقتصر على طريقة واحدة يف تقدمي املضمون حبيث ال يعدو جمرد تقدمي معلومات عن املشكلة البيئية وحسب
بل أيضا تضمني احللول من جهة و إظهار السلوك احلسن حنو البيئة ،من خالل تقدمي مناذج لسلوكيات حممودة
ألشخاص جتاه البيئة واليت قد تكون مبثابة مناذج يقتدى هبا ،وهذ ا ما يعاب على بعض الصفحات كما أظهرت ذلك
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بعض الدراسات (دراسة مهري شفيقة) حيث تقدم املعلومة كما هي دون حتليل ،هذا يرجع بدرجة كبرية لغياب
املتخصصني يف اجملال وإعطاء فرصة النشر لغري املختصني
اإلجابة

التكرار

النسبة املئوية

نعم

33

80.48

ال

8

19.51

نعم

41

100

جدول رقم ( )5ميثل مدى حتفيز املادة اإلعالمية يف صفحة محاية البيئة والتنمية املستدامة املبحوثني على تطوير
ومحاية البيئة
يتضح من خالل نتائج اجلدول رقم ( )5أن  %80.48من عينة الدراسة قد حفزهتم املادة اإلعالمية املقدمة يف
صفحة محاية البيئة والتنمية املستدامة ذلك أن الصفحة تركز يف مضموهنا على اجلهود التطوعية يف اختاذ املبادرات حلماية
البيئة وهذا ما أظهرته نتائج االستبيان بنسبة ( ،)%77.80وهذا يثبت أيضا حماولتها غرس لقيم العمل اجلماعي
والسلوكيات االجيابية اليت يكون أبطاهلا أشخاص عاديون وهذا تقريبا هو فحوى مفهوم الرتبية البيئية ،يف حني أن
 %19.51مل حتفزهم (اإلجابة ال) وهي نسبة ضئيلة جدا إذا ما قارانها ابلنسبة األوىل.
رابعا.النتائج العامة للدراسة
 فئة الذكور اكرب نسبة من املتابعني لصفحة مجعية البيئة والتنمية املستدامة وتقدر بـ%60وهذا يبني اهتمامهم بقضاايومواضيع البيئة أكثر من اإلانث(وهذا ما أثبتته املالحظة املستمرة للصفحة)
 الفئة العمرية األكثر اهتماما وتفاعال مع الصفحة هي فئة  26سنة 32-سنة وهذا بنسبة  %80وهي من فئةالشباب ،وهذا ما يدل على الدور الذي يقوم به الشباب يف احملافظة على البيئة سواء من خالل املشاركة يف
نشاطات بيئية كما أوضحت أغلبية املضامني املنشورة يف الصفحة أو من خالل تفاعالهتم.
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 فئة اجلامعيني متثل اكرب نسبة من أفراد العينة وهذا بـ% 70وهذا ما من شانه أن ينعكس إجيااب على القضااي البيئيةابعتبارهم من خنبة اجملتمع والفئة املثقفة اليت بدورها تساهم يف نشر الوعي البيئي.
 يتصفح غالبية مفردات العينة موقع فيسبوك بصفة دائمة وهذا بنسبة  %90وهذا ما ميكن أن جيعل هذا املوقع ذودور كبري يف اجملال البيئي ابعتباره الوسيلة االتصالية األكثر استخداما اليوم وحيوز على مكانة كبرية خاصة لدى
الشباب (الفئة األكثر يف العينة) ،وهذا ما تؤكده أيضا دراسة الباحثني"علي بوخلخال"و "سعيدة زيزاح" حول أن
املستخدمني األكثر متابعة ملوقع فيسبوك هم األكثر قابلية للتوعية البيئية.
 إن الصفحات اليت تعىن بقضااي البيئة أوىل الصفحات املفضلة لدى مستخدمي فيسبوك يف العينة وهذا بنسبة ،%77.8وهذا يدل على وجود متابعة دائمة من طرف املبحوثني بقضااي البيئة ،وهذا على عكس ما توصلت إليه
دراسة الباحثة مهري شفيقة حول قلة اهتمام املتابعني ابلقضااي البيئية.
 هناك تفاعل اتم مع مضمون الصفحة وهذا من طرف كل أفراد العينة بنسبة  %100وهذا من شانه أن يكون دافعاللمواصلة.
 تعددت أشكال التفاعل مع مضمون الصفحة بني وضع منشور ،التعبري عن إعجاب التعليق وإعادة النشر ،إال أنهاتني األخريتني أكثرهم بنسبة  %33.3فالتعليقات داللة على التتبع ابهتمام والرغبة يف النقاش البناء ،أما إعادة
النشر فهو اآلخر مشاركة بناءة وهذا لتصل القضية إىل اكرب عدد ممكن من الناس ،وها ما تتوصل اتليه تقريبا دراسة
الباحثني "مروان رحيم و"جوان جالل الدين" من خالل استخدام الرسائل والتعليقات ،يف حني كان الضغط على
زر اإلعجاب فقط هو الشكل الوحيد للتفاعل يف دراسة الباحثة "مهري شفيقة".
 من بني القضااي البيئية اليت أصبح املبحوثون مهتمون هبا من خالل تفاعلهم مع الصفحة هي :إعادة تدويرالنفاايت ،%40النظافة وتلوث البيئة  %20التوعية البيئية  ،%40وعموما هي القضااي اليت شكلت جمال التغطية
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اإلخبارية للصفحة هذه الفرتة،وهذا يدل على قدرة الصفحة يف ترتيب أولوايت القضااي لدى متابعيها ،أما دراسة
الباحث  "Rochandel Arbataniفاجلمهور قد أصبح مهتما بتوفري التمويل إلصالح مت مت إفساده.
 يرى كل أفراد العينة أن الصفحة قادرة على خلق رأي عام حول قضااي البيئة وذلك بنسبة %100 يقوم غالبية املبحوثني مبشاركة املعلومات اليت يتلقوهنا من صفحة مجعية البيئة والتنمية املستدامة وهذا بنسبة ،%90فهم هنا يؤدون دور قادة الرأي الذين يتلقون املعلومات من وسائل اإلعالم مث ينقلوهنا لباقي مفردات اجلمهور وهذا
من شانه أن حيدث أتثريا رمبا يكون أقوى من الوسيلة نفسها.
 زادت صفحة مجعية البيئة والتنمية املستدامة من وعي املبحوثني بقضااي البيئة بنسبة %90خاصة وان املعرفة هيأساس اختاذ القرارات ،وهذا ما تؤكده دراسة "علي بوخلخال"و سعيدة زيزاح"
وتشكيل الوعي يكون من خالل  3طرق :
• التعريف ابملشكلة البيئية بنسبة  ،%33.3وكان من خالل تقدمي معلومات وافية عن القضية البيئية ابالستعانة مبا
يوفره اإلعالم اجلديد من وسائط متعددة.
• توفري حلول لكيفية معاجلة املشكلة البيئية  ،%33.3وجاءت يف شكل اقرتاحات مجاعية.
• إظهار السلوك االجيايب حنو البيئة،%33.3وهذا برز أكثر من مرة من خالل تقدمي مناذج اجيابية ألفراد جتاه البيئة.
 تركز الصفحة يف تقدمي مضموهنا على اجلهود التطوعية يف اختاذ املبادرات حلماية البيئة وهذا ما متثله نسبة %77.8يف حني كانت نسبة  %11.1متثل كل من األضرار الصحية واخلسائر املالية واالقتصادية ،بينما كان اخليار اخلاص
مبقارنة سلوك اجلمهور يف الدول املتقدمة .%0
 حتفز املادة اإلعالمية املقدمة يف الصفحة على املشاركة الفعالة يف تطوير ومحاية البيئة وهذا بنسبة  %80وهذامن خالل ترسيخ ثقافة احلفاظ على البيئة  %50وعدم رمي النفاايت إال يف األماكن املخصصة هلا ،%50
حيث اعتمدت على النشر املتكرر الذي من شانه ترسيخ الفكرة وإحداث اإلقناع ،وهذا ما توصلت إليه أيضا
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من خالل أن اجلماهري أصبحت أكثر مسؤولية وهذا ظهر يف بعض

املمارسات االجيابية.
 يساهم اغلب مفردات العينة يف اقرتاح حلول ملشكالت البيئة عند التفاعل مع الصفحة وهذا ما توضحه نسبة ،%77.8وهذا ما نعتربه من اجيابيات التفاعل الذي تعد أهم مسات اإلعالم اجلديد.
ويف األخري يرى كل مفردات العينة أن للصفحة دور فعال يف جمال الرتبية البيئية بنسبة  %100وهي قادرة على
تكوين رأي عام حول قضااي البيئة مبزيد من اجلهود ،وهذا تقريبا ما توصلت إليه دراسة "هبة عبد العزيز أبو سريع
إمام" يف أن الصفحات البيئية أكثر فاعلية من اجملموعات يف تنمية املواطنة البيئية.
خامتة:
يف ختام هذه الورقة البحثية نؤكد أن اإلعالم اجلديد بتطبيقاته املختلفة كما له دور فعال يف خمتلف اجملاالت فانه
كذلك يؤدي دورا مهما يف جمال الرتبية البيئية خاصة من خالل موقع فيسبوك كأحد أكثر شبكات التواصل
االجتماعي استخداما لدى اجلمهور،حبيث لو يتم استثماره كما جيب يصبح وسيلة إعالمية تنموية ابملوازاة مع
املختصني يف هذا اجملال لتقدمي الدعم املناسب للناشطني البيئيني لتصبح قضية رأي عام تصل إىل املسؤولني ومتخذي
القرار.
ارأتينا يف هناية الدراسة تقدمي التوصيات اآلتية:
 بناء إسرتاتيجية اتصالية بيئية فعالة للصفحات البيئية بقوم عليها خمتصون يف اجملالني االتصايل والبيئي. تكثيف احلمالت التحسيسية عرب شبكات التواصل االجتماعي وجعلها بصفة منتظمة. االعتماد على خمتصني يف اجملال اإلعالمي للعمل مع اخلرباء يف اجملال البيئي لتقدمي رسالة إعالمية بيئية مقنعة ومؤثرة. تكوين إعالميني متخصصني يف الشؤون البيئية من اجل التأثري يف التوجهات العامة. وجود وترية متواصلة للنشر واإلعالم وليس فقط أخبار وتعليقات متفرقة وغري منتظمة.59

 حتسني عملية املعاجلة اإلعالمية للقضااي البيئية وذلك ابالعتماد على التحليل واملعلومات الدقيقة الن الرؤية التحليليةتكاد تغيب عن معاجلة قضااي البيئة.
 تقدمي الدعم للجمعيات النشطة يف اجملال البيئي. توسيع حيز التفاعل مع الصفحات البيئية جلعل قضااي البيئة حمل اهتمام واسع خاصة يف ظل سهولة استخدام مواقعالتواصل االجتماعي ومجاهريتها الواسعة.
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